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Ir.troducao 

Mais uma vez na America Latina a voz do povo foi silenciada com 
rajadas de metralhadoras. 

Em vez do homem escolhido pelc voto em eleigoes livres, uma jun 
ta de generais se apodera do governo como se fosse botim de guerra. 

0 congresso, os sindicatos, as universidades estao fechadas. Em 
seus lugares ahrem-se as pris5es, as salas de tortura, os campos de 
trabalho forgado, as fossas comuns para o enterro dos anonimos massa 
crados. Radios sao destruTdas, a imprensa censurada. Em seu lugar a 
propaganda oficial enche o ar. Ambulancias correm pelas ruas das ci- 
dades, mas quando parara, do seu interior saltam,nao medicos e enfer- 
raeiros trazendo esperanga,mas parami1itares com arraas trazendo vio 
lencia e desespcro. 

A BolTvia.que estava na vespera de urn novo dia de democracia, 
foi puxada de novo para a noite da ditadura. Mesmo assim, do fundo da 
escuridio de uma mina, os mineiros cantam; 

Que viva mi Patria Bolivia 
una gran nacion 
por ella doy mi vida 
tambien mi_corazon 
esta cancion que yo canto 
la vengo con amor 
a mi Patria Bolivia 
como la quiero yo. 
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I - A Deniincia De 1979 Que Prcviu A Tragedia De Hoje 

No dia 7 de Novembro de 1979, numerosos sacerdotes, religiosas 
e leigos subscreveram documento repudiando o golpe militar ocorrido na 
Bolivia e encabegado pelo coronel Natush Busch. Publicamos esse docu- 
mento intitulado Comunicado ao Povo da BolTvia devido a sua relevancia 
e atualidade: 

"Ante os tragicos acontecimcntos vividos estes dias pelo povo da 
BolTvia, nos os sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos abaixo ass 
sinados queremos fazer ouvir nossa voz. Por fidelidade ao Evangelho de 
Jesus Cristo c para melhor servir a nossos irmaos, manifestamos o se- 
guinte: 

"1. Comparti1hamos o profundo e nao merecido sofrimento de tantas 
famTlias que perderam seus entes queridos. Temos visto a morte de ho - 
mens, mulheres, jovens e criangas, o ataque a grupos reunidos pacifica- 
mente, os feridos a bala e a metra1hadora, o enfrentamento entre irraaos, 
a utilizagao de soldados de condigao humilde era tarefas de repressao e 
morte. 

"2. Repudiamos energicamente a violencia sera razao perpetrada pelo 
exercito contra o povo desarmado; a suplantagao da vontade soberana do 
povo que foi expressa em eleigoes livres; a mentira sistematica da infor 
magao ofioial quo pretende manipular a opiniao publica; a detengao de ci 
dadaos realizada arbitrariamente sob a protegao do estado de sTtio;o odio 
e a divisao dos que detem o poder no paTs; a triste imagem que a BolTvia 
esta apresentando diante da Amirica e do mundo; a deterioragao da econo- 
mia que se agravara pelos recentes acontecimentos e que piorara a situa- 
gao da maioria de nossa populagao". Tememos que a brutal experiencia des- 
tes dias seja o comego de urn sisteraa de repressao que converta a BolTvia 
num lamentavel exemplo de violagao dos direitos humanos, em oposigao as 
Declaragoes das Nagoes Unidas e da OEA e as insistentes palavras do papa 
Joio Paulo II. 

"3. Insistimos em que o povo,quando proclama suas aspiragoes de li- 
berdade, exige o respeito a sua vontade ou aspira a melhores condigoes de 
vida>nio pode ser qualificado de extremista ou terrorista. 

"A. Consideramos sacrTlega a utilizagao do nome e dos sTmbolos cris- 
taos para valorizar sistemas injustos. 

"5. Recordamos a. todos os que ocupara posigoes de responsabi1idade ou 
de poder no paTs, que a paz verdadeira so pode fundar-se na justiga e na 
verdade. Urn governo dcmocratico so pode apoiar-se na vontade livre da maio 
ria e nunca na forga de suas armas. Somente voltando a um estado de direi- 
to e que podem ser fixadas as bases da convivincia polTtica no paTs.A conjs 
trugao da Patria e uma tarefa em que todos devem participar, e nenhuma pes^ 

soa, grupo ou instituigao pode usurpar um poder que o povo nao o tenha de- 
legado. 
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"6. Sol 1 darizamo-nos agora e sempre com a rcsistencia pacTfica da 
populagao que e ura rcpudio ao poder injusto. Louvaraos a unidade do po- 
vo cm torno de suas organizagoes representativas e alentamos as espcran 
gas de todos por um sisteraa de governo que respeite a vontade popular e 
por um sistema economico que satisfaga as necessidades vitais das maio- 
rias." 
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11 - Os Antecedentes Do Golpe 

No docuracnto 0 Golpe Hilitar De 17 Dc Julho De 1980, dlvulgado na 
clandestinidade, o Comite Executive da Assembleia Permanente pelos Oirei^ 
tos Humanos da BolTvia analisou os eventos que precederam o golpe e con- 
cluiuVa derrubada do regime da Presidenta Lydia Gueiler nao era uma rea- 
gao a uma suposta fraude elcitoral mas a culminagao de uma serie de aten 
tados iniciados em Outubro de 1979 para que os militares reconquistassem 
o poder. Todos estes atentados foram planejados e dirigidos pelos golpis^ 
tas. 
A promessa de que o Coronel Natush Busch e todos os implicados no golpe 
de Movembro de 1979 seriam objetos de processo militar, nao foi cumprida. 
Ao contrario, eles continuaram a ocupar postos chaves. 0 seminario Aqui 
denunciou repetidamente essa impunidade, ate,que, no dia 7 de Fevereiro 
de 1980, uma bomba dnstn/iu suas inctalagoes. No dia 22 de Margo o seu 
diretor, o padre jesuTta Luis Espinal.foi assassinado depois de ter sido 
sequestrado e selvagemente torturado. A opiniao publica responsabiliza 
o Coronel Arce Gomez, chefe do servigo de inteligencia do exercito, por 
estes fatos. No dia 14 de Abril o General Garcia Heza assume o coraando 
do exercito, apesar do regulamento que proTbe que a mesma pessoa ocupe 
o cargo duas vezes (Garcia Meza jaotinha ocupado durante o breve governo 
de Natush Busch). A partir deste raoraento, Garcia Heza e Arce Gomez come 
gam a trabalhar coordenadaraente na preparagao do golpe. 0 primeiro, raodi_ 
ficando os coroandos castrenses para afastar destes postos os militares 
contraries ao piano ou para garantir adesoes. 0 segundo, pondo em funcio- 
namento todo urn aparato de terrorisrao, com agoes parami1itares e atenta- 
dos contra pessoas e instituigoes. Recordemos estes fatos: 
1. 0 rainistro do Interior, Jorge Solum, completamente desautorizado, e 
obrigado a renunciar em fins de maio. A presidente nomeia para substitul- 
lo urn militar reforraado, o general Antonio Arnez Camacho. 
2. 0 advogado Anibal Aguilar Penarrieta, assessor Jurldico da COB (Central 
Obrera Boliviana), sofre urn atentodo a dinamite e metralhadora diante de 
sua residencia. Hilagrosamente, escapou ileso, apenas com ferimentos su- 
perf i ci ai s. 
3. 0 deputado Harcelo Quiroga Santa Cruz i ameagado de morte publicamente 
por Garcia Heza. 
4. E reativado o Pacto Hi 11tar-Campones, no dia 27 de Abril. Logo sp ini- 
ciam os ataques armados e a ocupagao de sedes sindicais camponesas em di- 
ferentes pontos do pals. 
5. 0 comandante e chefe das Forgas Armadas, general Armando Reyes Villa, 
consultado pela imprensa (se os militares respeitariara o resultado das 
eleigoes de junho, vencesse quern vencesse), nao quis responder, comentan- 
do: "E uma pergunta terrlvel". (Presencia 29.04.80). 
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6. Coraega uma verdadeira onda de atentados terroristas em varias cida- 
des. No dia 18 de Junho, explode uma bomba num restaurante central de 
La Paz, causando a morte de duas pessoas; outras explosoes se seguera 
quase que diariamente na capital enquanto que em Santa Cruz (no dia 19 
de Junho), em Potosi (no dia 20 de Junho) e Cochabamba (no dia 23 do 
mesrao mis) ocorrem tambem atentados a dinamite. Uma serie de explosoes 
quase simultaneas, desencadeada em La Paz na noite de 30 de Haio, e a- 
tribulda pelos militares ao grupo de cantores cubanos NUEVA TR0VA, que 
visitava o pals a convite da Universidade Boliviana. 0s artistas foram 
presos, Juntaraente com duas universitarias bolivianas, sendo maltratados 
e humilhados em dependincias militares. Logo depois, os cubanos foram ex 
pulsos do pals. 
7. Uma bomba explode na residencia do candidate a vice-presidente pela 
UPD, no dia 19 de Junho, causando apenas danos materials. No dia seguin- 
te, porem, urn estranho e ainda nao esclarecido acidente de aviagao custa 
a vida de tris altos membros da UPD e .causa queimaduras graves no candi- 
date a vice-presidente, Jaime Paz. 
8. Llderes sindicais sao constanteraente incomodados e as vezes detidos 
arbi trariamente. 
9. 0 general Garcia Meza da a conhecer sua teoria da "Deraocracia Inedi- 
ta", baseada na ideologia da Seguranga Nacional. (cfr. Prensa Haelonal) 
10. Por causa de revelagoes do embaixador norte-americano na Bolivia, 
Harvin Weissman, a urn jornalista estrangeiro (ele disse que, na noite de 
13 de Junho, persuadiu os militares a nao consuraar um golpe de estado), o 
Alto Comando emite um prolesto energico contra a "ingerencia norte-aneri- 
cana era assuntos internes da Bolivia" e militantes falangistas iniciam 
uma greve de fome "ate que o embaixador Weissman seja declarado persona 
non grata e expulso do pals". 0s camponeses "nacionalistas" de Santa 
Cruz, que fazem parte do Pacto Hi 1itar-Camponis, bloqueiara estradas para 
apoiar as Forgas Armadas e os falangistas. Neste contexto, no dia 17 de 
Junho, o prefeito de Santa Cruz, Walter Pereira Anez, e raais tres pessoas 
sao feridas graveraente por camponeses "nacionalistas", detidos pela poll- 
cia mas logo depois soltos pelo major Rudy Landivar, coordenador do Pacto 
Mi 1itar-Campones naquele departamento. Em seguida, hordas fascistas tomam 
as emissoras de Santa Cruz e conclamam a sublevagao. No dia 19 de Junho, 
num ato incrlvel de valentia, setores civis de trabalhadores, estudantes 
e profissionais liberals recuperam o terreno que os golpistas haviam to- 
rnado. Foi uma grande manifestagao de resistencia popular e assim o golpe 
foi novaroente derrotado. 
11. No dia 19 de Junho, as Forgas Armadas tentam ganhar tempo para seu 
piano golpista e pedem o adiamento das eleigoes por um ano, pedido recha^ 
gado pelo Parlamento, pelos partidos pollticos e, em ultima instancia, 
pela presidente Gueiler. 

tm 
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12. No dia 26 de Junho, outro atentado de grandes proporgoes, durante 
uma grande manlfestagao na avenida 16 de Junho, para assassinar o can- 
didato Hernan Siles Zuazo, quo encerrava sua campanha eleitoral. Uma 
granada de guerra foi langada no meio da multldao de manifestantes .pro 
vocando a morte de quatro pessoas e ferimentos era quase raeia centena. 
13. Elementos parami1itares atacam varias Cortes Oepartamentais Eleito 
rais tentando impedir a consolidagao do processo democratizador. 
14. Manobras militares, do ti po "rastri 1 la je", sao feitas durante este 
perTodo em todo o territorio national. 
15. As autorldades do governo mostrara-se irapotentes diante destes fa- 
tes, que nunca sao esclarecidos nem seus autores identificados oficial^ 
mente. 

As forgas populares, por sua vez, tratam de se defender. Pouco de 
pois do assassinate do Padre Espinal, no dia 12 de Abril, e criado o 
Comite Nacional de Oefesa da Oeraocracia (cokade) , formado pela COB,par 
tidos polTticos, algumas organizagoes religiosas, Assembleia Permanen- 
te dos Oireitos Humanos e outras instituigoes democraticas. 0 objetivo 
e raobilizar a populagao civil para uma resistencia pacTfica (greve ge- 
ral e bloqueio de estradas) para o case de urn golpe. 

Desde o inTcio o COHADE e alvo de ataques, calunias e ameagas da 
parte dos militares. 

A COB, como organizagao maxima dos traba1hadores do paTs, que te- 
ve urn papel importante na derrota oo golpe de Natush, alcanga nesta 
conjuntura uma reprcsentatividade tal que os militares nao podem igno- 
rar. Por isso, aceitam a iniciativa da presidente de dialogo conjunto 
entre o Alto Comando Militar, a Presidencia da Republica e a COB. Ao 
fim desta reuniao, e i.iinado um-pacto de respeito ao processo de demo 
cratizagio. 
Os pontos deste pacto, como era de se supor, nao foram respeitados em 
momento algum pelas Forgas Armadas. Mais: o general Garcia Meza, que o 
assinou muito a contragosto, nega te-lo feito pouco tempo depois. 

    

v/' 

1 

-I'! 

mi .v 
J -i b - V< 

'-it -in 
li: ; "'/Fr liC-M- 

fer (h't/A 
Sfe -v T j 

Clamor H9 II - Setembro/1980 

10 11 12 13 14 

1 
7 

ill - A Hetodologia Do Golpe Nos Primeiros Dias 

Este golpe teve uma serie de particularidades que o diferenciam, 
substancialmente, dos anteriores ocorridos na Bolivia. 

Entre as caracterTsticas mais notorias, destacam-se: uma maior 
preparagao, diregao e controle militares. por causa do assessoramento 
dos organismos de repressao da Argentina, e uma maior eficacia na exe 
cugao da repressao, realizada fundamentalmente por parami1itares. 

0 golpe de 17 de Junho de 1980 buscou, como primeira raissao, de- 
capitar os movimentos populares, sindicais e polTticos. 

0 primeiro passo, em La Paz, foi cercar e atacar a sede da COB , 
para prender a C0NA0E, integrada por dirigentes sindicais, de partidos 
polTticos, da Assembleia dos Oireitos Humanos, etc. 

Em outras cidades atacaram as COBs departamentais ou chegaram ao 
cinismo de convidar os dirigentes para um dialogo e assim prende-los 
mais facilmente. As ambulancias foram usadas sisteraaticamente para pe 
gar de surpresa as pessoas e, inclusive, disparar do interior delas. 
Serviram-se do respeito geral devotado a um sTmbolo humanitario para 
abusar da boa fc de todo mundo. 

Outra caracterTstica foi a utilizagao de elementos parami1itares 
nas operagSes mais sujas, aparenteraente com a intengao de que os miH 
tares nao fossem responsabi1izados por estes crimes. Estes paramilita 
res fcrcm contratados, cm grande parte, entre bandidos da cidade.den- 
tro e fora da prisao. Um exemplo concrete e o de "Mosca" Monroy, IT - 
der de um dos principals grupos parami1itares. "Mosca" estava preso , 
acusado de assassinate, e obteve a liberdade em troca de prestar-se a 
este tipo de servigo. Os parami 1 itares, alera de prender as pessoas e 
bater nelas, dedicaram-se a roubar tudo o que podiam (ainda que pare- 
ga inacreditavel, ha testemunhos abundantes de que chegaram a roubar 
geladeiras, moveis, e,ate, bergos de criangas, e de que destruTam com 
odio tudo o que nao podiam. levar). 
Entre os paramilitares havia tambem agentes em trajes civis da Segun- 
da Segao do Exercito (Servigo de Inteligencia do Exercito), elementos 
da Falange Socialista Boliviana e agentes do Exercito Argentine, que 
nunca se preocupavam em dissimular seu sotaque. 

Dada a natureza destes elementos. anti-sociais e improvi sados ,al^ 
guns dirigentes sindicais e polTticos conseguiram escapar, tanto na 
COB como nas invasoes de casas particulares, e aconteceu frequentemen 
te de se deter umas pessoas por outras. 
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As torturas comegara logo dcpois da prisao, com pancadaria selva- 
gem. Em alguns casos houve assassinatos a sangue frio apesar de nao 
ter havido resistencia. A maloria dos presos nao fol levada para nenhu 
ma prisao mas ao Estado Haior do Exercito e para as delegacias da Or 
dem PolTtica, onde foram interrogados por agentes argentinos e prosse 
guirara as torturas fTsicas. Um fato comoveu particularmente a popula- 
gao boliviana: o Exercito nao perraitiu que a maioria dos feridos e 
torturados fosse levada aos hospitals e por isso nao existem listas 
completas de feridos e mortos. 

Nao foi possTvel, ademais, recuperar os corpos dos que morreram 
em raaos de parami 1 itares e de roilitares. 

No bairro El Alto de La Paz, tres sacerdotes, que se opuseraro a 
que o Exercito levasse os corpos dedois joves metralhados, foram de- 
tidos. Imediatamente depois do assalto a COB uma serie de esquadroes 
foi espalhada pela cidade para tomar ou destruir todas as emissoras e 
jornais. Somente o El Diario recebeu um tratamento diferenciado. Foi 
tTpico deste golpe o raergulhar a populagao num silencio absolute: era 
impossTvel obter qualquer notTcia, exceto as divulgadas pela radio do 
Exercito, Batallon Colorados, com a qual entrararo em cadeia obrigat5- 
ria todas as radios nao destruTdas ou caladas. Continua sendo impossT 
vel obter qualquer tipo de informagao. Para saber alguraa coisa a popu 
lagao tem que recorrer a radios estrangeiras. 

A televisao Boliviana foi ocupada e seus equipamo^to parcialmen- 
te destruTdos. Atualmente ela transmite do Estado Haior. 

0 Exercito tomou escolas de bairros para fazer delas centres de 
irradiagao do seu aparato militar e desde entao elas servem de bases 
para a repressao. 

Para aumentar ainda mais as dificuldades de comunicagao, o Exer- 
cito e civis armados ocuparam as centrais telefonicas, cortando as co 
municagoes internacionais, interdepartamentais e, em varies casos, en 
tre distritos da cidade de La Paz. 

0 governo optou pelas seguintes taticas^ 
1. Subjugar era primeiro lugar as capitals de provTncias (departamen- 
tos) para reduzir logo de inTcio a resistencia nas minas e no campo. 
2. Langar uma campanha furibunda contra o processo democratico e con- 
tra os paTses e instituigoes nacionais e internacionais que nao apoiam 
o golpe. 
3. Atacar sistematicamente a Igreja, tentando cala-la e ganhar a cum- 
plicidade de algum sacerdote. 
4. Decapitar o movimento sindical inteiro e promover uma Hderanga faj_ 
sa, formada por gente corroropida e sera nenhuma representatividade. 
5. A propaganda governaaenta 1 central izou-se numa au to jus 11 f i cagao fal^ 
sa (a renuncia da presidente teria ocorrido antes do golpe, coisa to- 
talmente falsa, e na necessidade de um governo de "reconstrugao nacio 
nal" para salvar o paTs de influencias estrangeiras). 
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Outra das caracterTsticas do golpe e um nacionalismo tresloucado 
e infantil. Todo estrangeiro e apresentado como mau. Todos os reside]: 
tes estrangeiros foram obrigados a se apresentarem as autoridades num 
prazo de 24 horas. A colaboragao civil e minima nos postos-chave da 
administragao. Os que ofereceram colaboragao sao totalmente carentes 
de uma preparagao adequada. 
(Oo Documento Da Assembleia Permanente Pelos Oireitos Humanos Na BolT 
via). 
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IV - 0 Ataquc A Central Obrera Bolivlana, 
Contado Por Uma festemunha Que Escapou 

" As 9:10 horas do dia 17 de Julho, foi recebida a notTcia do le- 
vante militar, em Trinidad, pela Radio Fides. E interessante notar que, 
a princTpio, muita gente subestimou a iraportincia e a urgencia do pro- 
nunciamento militar. Ao entrar era contato com os membros da COB para 
convocar uma reuniao do CONADE, o secretario da organizagao disse que 
ja se conhecia a noticia, e que era considerado urn movimento isoTado, 
razao pela qual pensava convocar uma reuniao para mais tarde. 

"Foi com muita dificuldade que se pode convocar os componentes do 
COHADE para uma reuniao as 11 horas. Alguns queriara esperar ati uma in- 
formagao mais corapleta e repetiam os mesmos argumentos de sempre contra 
a possibi1idade de um golpe de Estado no momento atual. 

" 0 perigo deste golpe e que mostra que estamos entrando numa era 
em que sera possTvel impor sistemas repressivos sem a minima Justifica- 
qao ideologica, social e polTtica. 

" Ao chegar a sede da COB as 10:30 horas, nos encontramos com os 
membros do CONADE, muitos jornalistas e observadores; umas 50 pessoas 
no total. 0s jornalistas passavam continuamente Assuas respectivas ra- 
dios, a notTcia de que o CONADE se reuniria as 11 horas para considerar 
a situagao. 

" Entramos no escritorio de Lechin pontualmente. Antes do inTcio 
da reuniao, insistiu-se na necessidade de que Victor Paz Estensoro tarn 
bem estivesse presente ou, em sua falta, algum representante seu, o que 
nao se conseguiu. Estiveram presentes representantes da partidos polT- 
ticos, dirigentes da Central Operaria Boliviana, da Federagao Sindical 
Onica de Trabalhadores Rurais da Bolivia, da Federagao de Mineiros, re- 
presentantes de instituigoes religiosas e de Direitos Humanos, todos 
eles membros do CONADE. Havia tarabem outras pessoas que nao haviam com 
parecido em reunioes antenores. 

" Passou-se imediatamente a discutir o conteudo do documento que 
seria redigido. Harcelo Quiroga Santa Cruz disse que a situagao era su- 
mamente grave e que o CONADE teria que atuar com firmeza e rapidez de- 
clarando o bloqueio e a greve nos departamentos onde o golpe ja havia 
acontecido. Lechin foi mais radical dizendo que era provavel que nem a 
COB nem o CONADE teriam outra oportunldade de reunir-se e que era pre- 
cise decretar o bloqueio e a greve em todo o paTs a partir das 15 horas. 
Esse criterio foi aceito e eomegou-sa a redigir o documento. As 11:15 ho 
ras foi confirmada a notTcia de que Santa Cruz havia aderido ao golpe e 
os redatores se apressaram a terrainar o documento. As 11:30 horas, Le- 
chin leu o decreto de greve e bloqueio a imprensa falada e escrita. A1- 
gumas pessoas sairam, entao, da COB. As que ficarara queriam fixar lugar 
e hora para uma reuniao a tarde. Solicitou-se as pessoas que nio eram 
do CONADE que abandonassem a sala. 
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" Antes do inTcio da reuniao, entraram varies jornalistas e um ci- 
negrafista de TV para filmar a leitura do documento por Simon Reyes. Ao 
chegar i metade da leitura do mesmo, as 11:40 horas, escutamos tiros de 
armas automaticas dirigidas contra o edificio da COB. Nao sabiamos o 
que pensar, acreditavamos que fosse um jeep que ao passar havia atirado 
para assustar aos assistentes. Has, em seguida, uma rajada forte alcan- 
gou a sala onde estavam reunidos os membros do CONADE e tarabem a ante - 
sala onde esperavam outras pessoas. Todos se deitaram no chao entre roui_ 
tos Vidros quebrados e as lampadas furaegantes da equipe de TV. Passaram 
-se uns segundos mais, ate que mais rajadas e tiros soltos convenceram 
a todos de que estava acontecendo um atentado a COB. As pessoas comega- 
ram a arrastar-se pelo chao, alguns tratando de encontrar um lugar onde 
esconder-se, outros buscando uma maneira de escapar. 0 grupo em que estji 
vam Harcelo (e eu) buscava uma saTda pelo patio de tras, chegou a um 
quarto que dava a este patio, mas viu-se que os parami1itares haviam ro 
deado o edifTcio. Havia pelo menos um paramilitar atras, talvez mais. 

" Comegou um tiroteio contra o quarto onde estava o grupo, a maior 
parte do qual passou ao quarto do lado, que nao tinha janelas e era mais 
seguro. Nesse grupo havia um total de uma 15 pessoas mais ou menos. Umas 
10 ou 12 pessoas estavam sentadas no quartinho sem janelas e umas 4 ou 5 
no quarto grande. 0s que estavam dentro fizerara uma rapida consulta en- 
tre si e concluiram que era precise se render antes que os tiros nos al- 
cangassem. German Crespo comegou a gritar: "Nos renderaos, estamos sem ar 
mas, somos da Igreja". A resposta foi outra rajada com alguns tiros sol- 
tos. German voltou a repetir as mesmas palavras. Um paramilitar gritou: 
"Bem. Entendido. Saiam daT". Ninguem se moveu. Todos pensavara que iara 
ser metralhados ao sair. German gritou outra vez: "Somos da Igreja, esta^ 
mos sera armas". 0 paramilitar: "Por isso, saiam daT com as maos na nuca". 
Ninguem se moveu, forgando os parami1itares a entrar no quarto, com mui- 
ta desconfianga e cautela, como se esperassem uma armadilha. Entraram 
uns 6 ou 7, um por um, cada qual saTtando rapidamente pela porta, com as 
costas contra a parede. Era a primeira vez que podTamos ve-los, todos 
estavam com o rosto descoberto, vestidos a paisana de diferentes manei- 
ras, eram de aspecto boliviano, morenos e falavam sem sotaque. Todos por 
tavam o mesmo tipo de arma automitica (rifle de cano medio com clip). 
Comegaram a nostirar do quarto, alguns a empurroes para apressar-nos. di^ 
zendo: "Rapido, mais rapido". Nao me recordo quem saiu primeiro, nem a 
ordem da safda; buscando a maneira de escapar, fui me atrasando. Has nao 
tive jeito e tive que ser o terceiro ou quarto a sair. Levarara-nos ate a 
escada e comegamos a descer. Havia uns 3 ou 4 parami1itares no corredor 
entre o quarto e as escadas. Eu me demorava em descer, outros desciam ra^ 
pido. Disseram-nos que descissemos em fila indiana, por isso me surpreein 
dT quando Harcelo passcu por mim, andando muito rapido, quase correndo. 
Ele havia passado diante dos 6 parami1itares do quarto e dos tres do cor- 
redor sem que o reconhecessem. 0s parami 1 i tares estavam disparando contj^ 
nuamente; nao se sabia se estavam raatando a outros no edifTcio ou se o 
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faziam para apressar-nos. Na altura do primeiro andar, havia raais dois 
pararai1itares; urn deles reconheceu Marcelo quando este passou por ele 
e o puxou gritando: "Aqui esta Quiroga". Marcelo tratou de safar-se.di 
zendo: "Estou sem armas , qucro desccr com os outros". 0 paramilitar dis 
se: " Cabrio, voce vai ficar conosco". Porem, Marcelo, sempre com as 
maos na nuca, fez urn esforgo e se desprendeu do paramilitar e comegou a 
descer a escada entre o primeiro andar e a rua. 0 paramilitar ficou fu- 
rioso (eu havia parado de descer, e estava vendo tudo, imovel) e gri- 
tou: "Se voce nao parar eu disparo". Marcelo parou imediatamente, deu a 
volta para dar o rosto e nao as costas aos parami1itares, sempre com as 
maos na nuca. Nesse mesrao instante, urn dos parami1itares disparou em 
Quiroga de uma distancia de uns tres ou quatro metres, e Marcelo caiu 
fortemente de costas, evidenteraente alcangado pela bala. Caiu ferido, 
do lado esquerdo, no quinto degrau. Outra vez os parami1itares nos for- 
garam a descer e,ao passar por Marcelo, olhei para ver se podia detec- 
tar o lugar de seu ferimento, o qual, devido a forma como caiu, me pare 
ceu que deveria ser do lado esquerdo do peito, mas como tive que passar 
quase correndo, nao o notei. 

Ao sair a rua, vi que os parami1itares haviam fechado a passagem 
aos transeuntes e, desde a COB ate a Praga do Estudante, esvaziado a 
rua, a uma distancia de 40 a 50 metres. Eizeram-nos dar a volta a direi 
ta e andar ate o fim da calgada onde estavam estacionadas uroas 3 ambu- 
lancias brancas a uns 40 metres da COB, aparentemente para que ninguem 
suspeitasse da operacao a COB. Passamos por 2 ou 3 parami1itares, que 
estavam alinhados na calgada. Urn deles aproximou-se da priraeira arabu- 
lancia, abriu a porta e gritou: "Para dentro!"German Crespo era o pri- 
meiro da fila e estava j uns 5 raetros da ambulancia quando os paramili 
tares coraegaram a ficar nervosos porque muitos transeuntes da calgada 
era frente comegaram a atravessar a rua e aprnximar-se de n5s para ver 
melhor o que se passava. Alguem gritou: "Somos do C0NA0E" e os parami- 
litares comegaram a disparar para o ar para dispersa-los descuidando da 
fila por urn moraento. Nesse mesmo instante, alguns presos estavam passan 
do pelo Edificio Avenida, que tinha sua entrada bloqueada por uma cor- 
tina de ferro, mas uma porta pequena nao estava de todo fechada; aprovei 
tando a distragao de momento dos parami1itares, quatro de nos consegui- 
mos entrar pela porta e pudemos escapar". 

rh 
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V - 0 Quartel General Do Exercito Em Hiraflores; 
Ambulancias , Presos e Parami1itares 

Muitos presos foram levados ao quartel general do exercito no 
bairro de Miraflores, em La Paz. Uma jornalista que esteve dentro do 
quartel dez dias depois do golpe contou o que viu: 

" Num patio interno do quartel estavam estacionadas dezenas de 
ambulancias novas, sem placas. Tinha mais de cinquenta com a sigla 
CNSS ("Caja Nacional de Seguridad Salud") e uma cruz verde pintada 
nos seus lados. Espalhados pelo gramado no patio tinha dezenas de pa 
rarai1itares , homens em trajes civis, sempre segurando metra1hadoras. 
Vi quando chegaram homens carregando algo embrulhado num cobertonpa 
receu um corpo. Num dado momento urn soldado gritou: "Al servicio!" 
Uta grupo de homens armados surgiu empurrando dois presos: um homem 
velho, de cabelos brnncos, com um sobretudo preto e chapiu, que pare- 
cia um professor ou politico, e um homem jovem de bone. Os dois fo- 
ram encostados numa parede do corredor com as maos na cabega. Minu- 
tes depois apareceu outro grupo trazendo uma moga vestida de jeans^ 
muito palida. 
0 arabiente era movimentado, de muito "servicio". 

^>1 ID 
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VI A Resistencia Nas Minas Oescrito Por Testemunhas 

Os raineiros da nina Slglo Velnte resolveram resistir ao golpe, e 
logo organizaram comites de greve. Bandeiras bolivianas apareceram em 
toda a parte, em todas as casas. As "amas de casa" (donas de casa) or- 
ganizaram a distribuigao gratuita de comida para todos. Hilhares de 
campesinos das montanhas vizinhas se juntaram aos nineiros, trazendo 
com eles velhas armas, fuzis da segunda guerra raundial, e construindo 
barricadas nas estradas. Houve um tremendo cliraa de solidariedade. A 
radio Pio XII, mantida por padres oblatas, com outras radios de cidades 
mineiras, entrou numa "cadeia de democracia", em oposigao a "cadeia na 
cional" imposta nas radios das cidades pela junta para transmitir sua 
propaganda. 

Os mineiros e suas famTlias colocaram faixas "soldado, no matas tu 
hermano". Entre um tergo e urn quarto dos soldados desertaram dos quar- 
teis e se juntaram a eles. 

Durante todo o tempo helicdptcros sobrevoaram a cidade e, de vez 
em quando, avioes da Forga Aerea jogayam paofletos de propaganda polT- 
tica, ou metralhavam as casas. 

Na noite de 23 de Julho, os campesinos resolveram atacar o quartel 
em Catavi, a pouca distancia de Siglo Veinte. A batalha durou a noite 
inteira, com balas voando e avioes jogando bombas incandescentes ate 
que o quartel foi ocupado e saqueado. Horreram dois campesinos e um soj^ 
dado na luta. 

No dia seguinte, houve um encontro entre as autoridades railitares, 
os mineiros, e os padres da radio Pio XII. Os militares exigiram a en - 
trega das armas e da radio, e a volta ao trabalho. Quando esta propos- 
ta foi levada a uma assembleia dos mineiros, eles a rechagaram, e a greve 
conti nuou. 

Na mina de Sao Jose, na cidade de Oruro, no dia depois do golpe,os 
mineiros concordaram em voltar ao trabalho, aceitando as garantias dos 
militares que ninguem seria preso, e nao haveria represalias. Horas de- 
pois, um grupo de pararai1itares tentou assassinar o secretario geral do 
sindicato, metralhando-o, mas este escapou por milagre. Os mineiros en- 
traram em greve. Sessenta ocuparam as galerias da mina, trezentos metros 
abaixo da terra, vivendo de coca, cigarros e alguma comida enviada de 
fora. 

Parece que a res 1stineia■nas minas so foi superada depois de virios 
massacres de homens, raulheres e criangas. 

kuu 
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VII - Hies E Esposas Desesperadas Nar- 
ram Como Foi 0 Massacre De Caracoles 

0 regimento Max Toledo de Viacha, uma fragao do regimento Tarapa- 
ca e do regimento Camacho de Oruro, atacou Caracoles com canhies mor- 
teiros, tanques e avioes de guerra e nossos maridos se defenderam com 
pedras, paus e algumas cargas de dinamite. Ate segunda-feira a tarde.a 
maior parte dos mineiros foi exterminada e os sobreviventes fugiram pa 
ra os morros e outros para as casas da "Villa Carmen". As forgas do e- 
xercito os perseguiram matando homens dentro de suas casas, outros fo- 
ram aprisionados e torturados e outros atravessados com baionetas. Os 
feridos degolados. 

Heteram dinamite dentro da boca de um mineiro e o fizeram voar em 
pedagos, no meio da praga. 

Saquearam as lojas e levaram nos caminhoes objetos como televiso- 
res, maquinas, radios, toca discos, ternos, camas, dinheiro e outras 
raercadori as. 

Chicotearara as criangas com cabos e as fizeram comer polvora. 
Os jovens forara forgados a deitar sobre vidros quebrados e nos fomos o 
brigadas a passar sobre eles. Depois os soldados marcharam sobre eles. 
Os membros do exercito pareciam feras selvagens porque estavara drogados 
e nao hesitaram era nos violentar e tarabem as jovens e ate as meninas. 

Roubarara ovelhas, galinhas, porcos, etc., levando-os nos caminhoes. 

Terga-feira, 5 de Agosto ao amanhecer, tinham levado os morUs e 
feridos em tres caminhies, rumo a la Paz. 

Ati sexta-feira continuaram trazendo os presos amarrados com ara- 
mes. Proibiram as mulheres de recolher os mortos para dar-lhes sepulta 
mento cristao, dizendo: "Nao hi ordens". Na sexta-feira nos derara a or 
dem para buscar s: mortos, mas somente encontramos casacos, calgas,sii£ 
teres, sapatos, etc, encardidos de sangue: os mortos estavam desapare- 
cidos. Alguns foram deixados numa fossa atras do cemitirio, mas nao nos 
deixaram identifica-los. 

Ha mais ou menos 900 desaparecidos. Nao se sabe se estao vivos ou 
mortos. Juntamos alguns noraes de desaparecidos, mortos e presos. 

Segue uma lista de 11 mortos, induindo 3 mulheres que morreram 
de hemorragia por causa das violagoes, quatro feridos, incluindo um me 
nine de 12 anos queficou louco, 14 desaparecidos e 16 presos. 
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VIII - A Iqreja BoHvlana E 0 Golpe 

A Igreja Catollca e a Igreja Metodista da Bolivia foram duramente 
atingidas pela repressao desencadeada depois do golpe de 17 de Oulho. 
De acordo com a Conferencia Religiosa Boliviana (CRB) , o quadro esta 
a s s i m: 
1) As emissoras cat5licas Fides, Cruz del Sur, San Gabriel foram des- 
truldas e muitas outras silenciadas. 0 periodico Presencia foi ocupa- 
do por grupos armados durante 3 dias. 
2) Em todos os departamentos (regioes) da Bolivia, sacerdotes e reli- 
giosos foram detidos, perseguidos, injuriados e ameagados de morte. 
3) Sao constantes e sistematicas as invasoes de paroquias, casas reli^ 
giosas, e centres educativos (28 sao mencionados). 
4) Equipes pastorals completas tiveram que deixar seu campo de traba- 
Iho devido i perseguigao, intrigas de vizinhos "nacionalistas", e ris^ 
co a sua seguranga pessoal. 
5) 0 novo governo conduz uma campanha publicitaria, sistematicamente 
caluniando e denegrindo elementos da Igreja. qualificados de "verme- 
Ihos", "coraunistas", "extreraistas" atraves da TV, radio, imprensa e 
cartazes. Esta campanha nao tern respeitado nem o Senhor Arcebispo de 
La Paz, Monsenhor Jorge Manrique Hurtado. 
6) Publicamente ministros de Estado tern dito que serao expulsos do 
pals os "tereeiro-mundlstas" que nao estao de acordo com os postulados 
e agoes do Governo. 
7) 0 Governo pediu a apresentagao de informes sobre os princlpios, es- 
tatutos, e pessoal das instituigoes da Igreja, com o claro proposito 
de exercer sobre eles urn maior controle. 
8) Um mis depois do golpe nuraerosos sacerdotes, pastores e religiosos 
continuavam escondides. sendo procurados pelo Exercito para interroga- 
gao, detengao ou exllio. 

A CRB anexou uma lista de quase 30 sacerdotes e religiosos leigos 
que foram detidos depois do golpe. A grande maioria ja foi liberada, 
mas o Padre Julio Tumiri Javier, Presidente da Assembleia Permanente pe 
los Oireitos Humanos, e o pastor metodista Mortimer Arias contlnuam detidos. 

Agao da Igreja 

Desde as primeiras horas a Igreja Catolica protestou energicamen- 
te contra as violagoes de direitos humanos pratlcadas pelos golpistas. 
0 arcebispo de La Paz mandou ler nas igrejas uma exortagao condenando 
o golpe. 
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0 Conselho Episcopal Permanente se reuniu em La Paz dias depois 
do golpe e emitiu um comunicado, condenando as violencias contra a ^ 
greja e a populagao era geral. 

0 Arcebispado de La Paz abriu um escritorio de atendimento as 
farallias que buscam notlcias sobre parentes presos. Uma comissao de 
quatro religiosos foi criada para visitar os presos. Os membros sao: 
Monsenhor Alejandro Mestre, secretario-geral da Conferencia Episcopal 
da Bolivia, Monsenhor Terassas, Padre Jaime e Padre Nino Marzoli. 

0 regime, porem, resolveu dificultar ao maximo o trabalho da Co- 
missao. Permitiu que somente o Padre Nino visitasse as centenas ou mi^ 
lhares de presos em todo o pals. Proibiu-o de fazer anotagoes durante 
as visitas, dificu'ltando a lembranga de nomes e dados. Muitos presos 
sao escondidos na hora da visita, para que o padre nao tome conheci- 
mento deles. Outros ja foram transferidos para campos de trabalhos 
forgados, corao as 53 pessoas enviadas no inlcio de Agosto para Puerto 
Cabina, um dos tres campos construldos durante a ditadura do General 
Hugo Banzer, no Alto Beni . 
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IX - Presos 

Nio hi dados exatos sobre o nuraero de presos. 0 Coronel Arce Go- 
mez, novo ralnistro do Interior, garantiu que nio havia mais de 500,mas 
entidades internaclonais e exilados bolivianos acreditam que o nuraero 
certo seria de mais de dois mil. 

Foram presos Hderes sindicais, religiosos, missionarios, polity 
cos, professores, Jornalistas, advogados, camponeses e trabalhadores. 
Entre as pessoas presas durante o assalto a COB. estava o dirigente 
maximo dos mineiros bolivianos, JUAN LECHIN OQUENDO, fundador da COB, 
e lTder da revolugao de 1952. Lechin ji foi rainistro, senador e pre- 
sidente da Assembleia do Povo durante o governo do General Torres, 
1970-71. Tambera foi presidente do C0NA0E e dirigente do PRIN (Partido 
Revolucionario de Esquerda). Oepois de sua prisao Lectlin foi obrigado 
a aparecer na TV e apelar para um fira a greve geral decretada por ele 
mesrao nas primeiras boras do golpe. Apesar dos ruraores da sua morte, 
sabe-se que lechin esta vivo. Tambem foram presos: SIMON REYES, lTder 
mineiro e dirigente da COB, LIBER FORTI, argentine, NOEL VASQUEZ,VIC- 
TOR LIMA, e FILEMON ESCOBAR, todos dirigentes sindicais e membros da di^ 
retoria da COB. 

Entre os jornalistas presos esta RENE BASCOPE, que assumiu a dire 
gao do seminario Aqui depois do assassinate do Padre Luis Espinal. 

Foram presos varios membros da Assembleia Permanente pelos Direi- 
tos Humanos. incluindo GLADYS SOLON ROMERO, ferida durante o assalto a 
COB, e o presidente. Padre JULIO TUHIRI JAVIER. 

Padre Tumiri, com mais de 70 anos. esta sofrendo de uma ulcera e 
ha informagoes de que ele foi obrigado por seus captores a engolir um 
livro, afetando seriamente seu estado de saude. 

Um destacado lTder da Igreja Metodista esti preso, o pastor HORH 
MER ARIAS, de Cochabamba, conhecido teorico da Teologia de Libertagao. 
detido 2 horas depois de chegar do Brasil, no dia 26 de Agosto. 
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X - 0 Golpe Da CocaTna 

As ligagoes entre os militares que tomaram o poder e o trSfego 
de cocaTna foram denunciadas por rauitas fontes, entre elas o presi- 
dente eleito Hernan Siles Zuazo e congressistas norte-americanos. 
Na lista de envolvidos ha varios membros do novo regime: 
1. General Hugo Banzer Suarez, ex-ditador, opera atraves do seu gen 

ro Luis Fernando Valle e do seu sobrinho Willy Banzer Abastoflor, 
ja identificado como traficante nos Estados Unidos. 

2. General Juan Pereda Asbun, tambem ex-ditador da BolTvia, e tambem 
viciado em cocaTna, opera, entre outros, atraves do seu parente 
Jorge Neraer Chavez. 

3. General Luis GARCIA HEZA, atual ditador, escolhido para garantir 
maiores condigbes ao trafego de narcSticos nos departaraentos de 
Beni e Santa Cruz de La Sierra. 

4. Coronel Luis Arce Gomez, atual Ministro do Interior e principal 
responsive! e executor da sangrenta repressao iniciada no dia 17 
de Julho, assim como dos assassinates do sacerdote Luis Espina! 
(principal denunciante do trafego de drogas) e Marcelo Quiroga 
Santa Cruz, principal acusador no processo de responsabi1idade 
que o Congresso conduzia contra o ex-ditador Banzer. 

5. General Edmundo Sanabria. 
6. Coronel Rafael Loayza, um dos chefes da repressao, gozando da to- 

tal confianga do Coronel Arce. 
7. Coronel da PolTcia Guido Benavides, vinculado a Loayza, o assassi^ 

no de Padre Espinal e Quiroga Santa Cruz. 
8. Coronel Raul Becerra, publicamente acusado de traficante de narco 

ticos e contrabandista de armas pelo informante da polTcia de San 
ta Cruz, Ricardo Dip Garcia. 

9. Coronel Carlos Hena Burgos, ex-chefe do Servigo de Inteligincia 
durante o regime de Banzer. Atualmente e um dos Chefes militares 
que se disfarga de civil para executar a repressao. 

10.Coronel Mario Oxa Bustos, ex-Governador de La Paz, acusado de gra 
ves negociatas contra o estado, contrabando e trafego de narcoti- 
cos e de lesar o clube desportivo "The Strongest". 

11.General de Aviagio WALDO BERNAL PEREIRA, chefe da Forga Aerea.sua 
fungao e fundamental para facilitar as operagoes de centenas de 
grandes e pequenos avioes que transportam contrabando e a pasta 
de cocaTna. 

IZ.Coronel Norberto "Buby" Salomon, adido militar na embaixada boli- 
viana, em Venezuela, proprietirio de uma linha de avioes usados 
para o trafego de drogas. 
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13. Coronel Francisco Honroy, Comandante da guarni?ao de Beni, chave 
para o trafego de narc5ticos. 

14. Coronel Arturo Dona Medina, Comandante do Reginento "Tarapaca", 
em La Paz, viciado em drogas e dipsomanTaco. 
Coronel Rolando Canido. 15 

16 
17 

Coronel Walter Seleme. 
Major Rolando Landivar. 

18. Major Moi'ses Chirique. 
19. Major Daniel Clavijo. 
20. Capitao Rudy Landivar, chefe da ocupagao militar de Santa Cruz no 

dia 17 de Julho, durante a qual roubou e Incendlou os arquivos da 
Prefeitura e Departamento de Governo local, onde figuravam os no- 
mes da rede de traficantes de drogas e contraband! stas e a locaH 
zagao das fibricas de cocalna e dos campos de pouso clandestinos. 

21. General Ramon Azero Sansetenea. 
22. General Otto Lo'pez, da guarnigao de Tarija. 
23. Capitao Carlos Ferna'ndez, ex-rainistro de Assuntos Campesinos e A- 

gri cultura. 

(lista extraTda de artigo escrito por Gregorio Selser especialmente 
para Prensa Latina) 
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XI - Alguns Dados Sobre A Bolivia 

Populagao 

0 paTs tern quase 5 railhoes de habitantes. A capital, La Paz, com 
635.283 habitantes, tem 13 ,665; do total do paTs. 
A populagSo urbana da Bolivia esta em 31,215; do total. 

A Bolivia e urn paTs eminentemente jovem: 65% de seus habitantes 
tem menos de 25 anos. Na cidade de La Paz, 60% sao menores de 25 anos. 
Populagio segundo conceito de raga; 

- quechua e aymara.. 60% 
- mestigos       30% 
- brancos   9% 
- outros   1% 

Populagao segundo o idioma falado: 
- espanhol   53,74% 
- quechua   26,76% 
- aymara   18,60% 

Ha urn menosprezo progressive da lingua indTgena, o que foraenta urn pro- 
cesso de desajuste psi co-social. 0s nieios de comunicagao, inclusive os 
programas de ridio em iTnguas nativas, produzidos pelo grupo dominante, 
acelerara o processo de aculturagao, de desiategragao de valores tradi- 
cionais e de assimilagao de novos estilos de comportamento, atitudes, 
praticas, modelos, motivagoes, e a imitagao tanto da vida da cidade co 
mo a do exterior. 

Migragao 

Para o exterior: i muito negative o saldo migratorio externo. Su- 
p5e-se que 7,6% do total da populagao boliviana deixou o paTs.pois sao 
354.019 os bolivianos que em 1976 viviara fora do paTs, especialmente 
no Peru, Venezuela, Chile, Argentina e Estados Unidos. As caracterTsti^ 
cas desta populagao emigrante sao ainda mais negativas para a BolTvia, 
posto que e umd wigragio seletiva de profissionais e mao-de-obra quali^ 
ficada. 

Para o interior: ha uma tendincia a urbanizagio acelerada. A cida 
de de La Paz cresce a urn rTtmo de 35 mil habitantes por ano. 0 Tndice 
nao e muito alto, com relagio a outras grandes cidades da America Latj_ 
na, mas supoe graves problemas, por tratar-se de uma cidade sem indus- 
trializagao e que nao gera empregos produtivos. Isso cria uma situagao 
problematica e precaria nos bairros marginalizados da cidade. 

Mortalidade e Saude 
A expectativa de vida de urn boliviano, ao nascer, e de 46,83anos, 

a mais baixa da America Latina (Argentina e 63,3; Chile 64; Brasil 61). 
Segundo informe oficial do Ministerio da Saude, em Margo de 1979, esse 
limite boliviano alcangou os 50 anos, mas outros estudos nao aceitam 
tal cifra. 
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A mortalidade infantll e muito alta, especialmente no canpo e 
bairros maryinais das cidades. E a porcentagem mals alta da America 
latina, e,em corapara?ao com outros paTses, e alarmante: 
- probabi1idade de raorrer antes dos dois anos: 

Bolivia   202,20 por mil 
EUA   21,4 por mi 1 
Suecia   15,7 por mil 

Alera disso, por cada crianga que morre na Bolivia, em consequen- 
cia de difteria, tosse ferina, tetano, sararapo, polioraielite, outra so 
brevive, mas fica lesionada, cega, mentalmente atrasada. 

Calcula-se que 90i das mortes infantis sejam evitaveis, porquanto 
sio o resultado logico das condigoes sociais de pobreza era todos os n£ 
veis, liderado pela desnutrigao. Calcula-se que 70% das criangas boli- 
vianas sofrem da desnutrigao. Os tabus alimentares e suoerstigoes agr£ 
vam o deficit alimentlcio, os quais impedem as criangas de consumir 
ovos, leite, carne ou peixe. 

Menos de 5% das criangas de ate 8 anos tem acesso a um medico. Me 
dicos atendem a apenas 30% dos partos. Ha um medico para cada grupo de 
1.156 habitantes na Bolivia, e 2,3 caraas hospitalares para cada mil ha 
bitantes. 

Educagao 
A Bolivia tem a porcentagem mais alta de analfabetismo na America 

La'tina: 40,5% (Argentina = 7,4%; Brasil = 18,8%; Chile » 10,3%). Desta 
populagao analfabeta, 17,3% sao homens e 83,6 sao mulheres. 

Na atual geragao de 20 a 24 anos, 20% das mulheres nao tem nenhum 
tipo de instrugao. Piraraide educacional boliviana: 

1,69% - .nstrugao superior nao universitaria 
3,36% - instrugao universitiria 

11,76% - instrugao media 
82,96% - instrugao basica ou nenhuma. 

'•^prego e Renda 
A populagao econoraicamente ativa e um tergo do total e 42,4% dela 

esta subempregada. Deste conjunto ativo, as mulheres representam apenas 
22%. 

83% dos bolivianos nao tira qualquer tipo de seguro social de doen- 
ga, vluvez ou velhice. 

Era 1976 a renda per capita foi de 318 dolares/ano. 
Esta renda foi distribulda assim: 

5% da populagao recebe 30% da riqueza nacional 
15% recebe outros 30% 
60% recebe 35% 
20% mais pobres recebem 5% da riqueza nacional. 

Ou seja: 20% da populagao recebe 60% da riqueza de todos; 80% da popu- 
lagao so recebe 40% da riqueza de todos. 
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Em La Paz, 50,6% dos habitantes dos bairros marginais ganha menos de 
dois mil pesos, a nlvel familiar. Ao todo, 70% fleam no puro nlvel 
de subsistencia. (US$ 1 = 25 pesos). 

Nos bairros marginais vivem 72% da populagao de La Paz. 

A dlvida externa ate 19 de Janeiro de 1979 era de 3.078.000 de 
d5lares. Um de cada quatro dolares recebidos pelo pals e para pagar a 
dlvida externa. 

Servigo de agua: 75,84% do total de lares de La Paz nao tem agua. 
E 16% do total das casas nera se serve de agua encanada para usos domes 
ticos, recolhendo-a em pogos, vertentes, etc.58,6% das residincia nao 
tern nenhum tipo de servigo de higiene. Rede de agua e esgoto falta em 
57,2% de1 as. Nao tem chuveiro ou fcanhcira am 82,71% das casas. Mao tem 
quarto ou cozinha: 46,68%. Nao tem luz eletrica: 13,18%. Em compensa- 
gio, ha na Bolivia 400 rail televisores em preto & branco e 25 mil tele 
visores era cores. 0 que vale dizer: cada 10 bolivianos tem uma TV. De 
cada duas farallias. uma tem TV. Enquanto isso, de cada 10 casas 8,5 nao 
tem agua corrente, mas de cada 10 farallias, 5 tem TV. 
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XII - Arcebispo Protesta Violacoes 

Nota do arcebispo de La Paz, D.Jorge Manrique,datada de 18 de 
Julbo> (on dia ap5s o golpe) aflrraa: 

"Tenho o dever de condenar as violencias que se cometem com o 
prop5sito de calar a voz de urn povo como o boliviano, sensTvel e p£ 
triota, que busca justiga e bera estar social. 

" A Igreja tem o dever de orientar esses Justos pedidos, basea 
dos na doutrina social que os Papas, o ConcTlio Vaticano II, e os do 
cumentos de Medellin e Puebla elaborsraa, asaia como as orlentagSes dadaa 
u1tiraamente pelo papa Joao Paulo II. 

" Ante os moraentos dificeis pelos quals o paTs passa: 
- Pego com toda a energia aos responsaveis pela situagao atual que poij 
pern a este povo maiores dores e padecimentos. 
- Exijo com toda a energia que sejam postos em liberdade os que foram 
detidos sem qualquer causa penal. 
- Exijo a reparagao dos danos causados as eraissoras da Igreja, bem co 
mo o seu imediato funcionamento com liberdade de expressao. 0 jornal 
Presencia deve ser desocupado e sua livre circulagao deve ser garant1_ 
da imediatamente. 
- Protesto pelo uso escandaloso de ambulincias por parte de forgas mi_ 
litares armadas para fins de repressao e para o cumpriraento de missoes 
railitares e nao humanitarias. 
- Pego a todo o povo que tornem vigorosas suas melhores energias na pra 
tica da caridade fraterna; que recorra ao poderoso meio da oragio para 
alcangar a serenidade que esses moraentos exigem. 
- Imploro ao Todo-Poderoso para que converta os coragoes daqueles que 
se tem deixado levar poi sentimentos de odio e pego a SantTssima Vir- 
gera, juntamente com seu filho Jesus Cristo, que arapare o povo da Boli- 
via e o livre de males maiores." 
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XIII - Os Bispos Bolivianos Oenunciam 0 Goloe: 
Comunicado do Conselho Episcopal Perraanente 

"l. Os graves moraentos pelos quais a patria atravessa exigem 
da Igreja Catolica uraa reflexao seria e serena que ilumine as mentes 
e pacifique os animos. 

2. E nosso dever de Pastores interpretar os fatos que afetaa to 
da a nagao, i luz da fe, das orientagoes doutrinais dos Papas, dos 
Concilios e das Assembleias de Medellin e Puebla, bem como valer-se 
da secular experiencia que a Igreja tem acumulado atravis da historia. 

3. Feita essa reflexao, lamentamos que a ordem constitucional te 
nha sido interrompida na Bolivia, e esperamos do .novo Governo a pron- 
ta criagao de urn clima propTcio para que a dita ordem constitucional 
seja restabelecida o mais breve possTvel. 

4. Reprovamos uma vez mais a violencia, causa de tantos enfrenta 
mentos e de tanto derramamento de sangue e condenamos energicamente 
os fatos violentos que se produziram nestes dias: mortes, feridos, in 
vasoes ate de casas religiosas, destruigao de alguns meios de comuni- 
cagao social, intimidagoes, detengoes, etc. 

5. Nos preocupara os grupos irregulares armados que atuam a mar- 
gem da lei, que nao podem ser identificados devido a sua peculiar ma 
neira de trabalhar, sendo causa de graves violagoes dos diretios hu- 
manos. Pedimos i autoridade responsive! que controle e faga desapare 
cer dltos grupos. 

6. Deve-se cumprir a Declaragio Universal dos Direitos Humanos. 

7. Lamentamos que o territirio da Republica tenha sido declarado 
Zona Militar" e pedimos que tal declaragio seja levantada e quanto an 

tes. restituindo-se a vigincia plena da Constituigao PolTtica do Esta 
do, segundo a qual nenhum cidadao pode ser detido, preso a nani calcac 
do nuraa prisao sem mandato da autoridade competente. Deve-se sempre 
presurair a inocincia enquanto nao se prove cul pabi 1 idade (Art.16). 

8. Com o fim de velar pelo cumpriraento destes direitos, a Confe- 
reneia Episcopal constitue uma Coraissao que se encarregara de visitar 
os detidos, acelerar sua liberdade, garantir sua seguranga e bom tra- 
to e proporcionar-lhes — de acordo com o caso — os auxTlios necessi- 
rlos. 

9. Desejamos que a situagao atual nao se agrave. Para tanto, exor 
tamos a todos, fiiis e homens de boa vontade, que se mantenham unidos 
no espTrito de fraternidade e ajuda mutua, afastando de seus coragoes 
todo sentimento de odio e de vinganga. 
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10. A nossos sacerdotes, clirigos, religiosos e religiosas, lem 
bramos que nao devem abandeirar-so publicamente com nenhum grupo ou 
partido politico nem se prestar a liderar agoes que possara conduzir 
a violencla ou a luta fraticida. 

11. Fazemos saber ao Governo Supremo e a todos os cidadaos da 
Bolivia que nos solidarizaraos com as exortagoes do Arcebispo de La 
Paz, Monsenhor Jorge Manrlque, e condenamos os ataques e calunias de 
que tern sldo objeto por parte de pessoas mal-lntenoionadas. Denuncia- 
mos que o ultimo documento emitido por ele foi adulterado por tais 
pessoas. 

12. Finalmente, ao mesmo tempo em que pedimos calma e paciencia 
a todos os bolivianos, para que evitem qualquer enfrentamento e der- 
ramaroento de sangue, invocamos a protegao do AltTssimo e de Nossa Se 
nhora de Copacabana sobre nossa querida patria e exortamos a todos 
os fieis a que intensifiquera suas pregagoes e seus sacriflcios para 
que reine a paz na Bolivia. 

13. Nos Bispos nos reservamos o direito de expressar oportuna- 
raente nosso pensamento em comunicados ulteriores". 

A nota do Conselho Episcopal Permanente e datada do dia 25 de 
Julho e assinada pelo cardeal Josi Clemente Maurer, arcebispo de S^ 
ere; monsenhor Luis Rodrlgues Pardo, arcebispo de Santa Cruz e pre- 
sidente da CEB; monsenhor Jorge Manrique Hurtado, arcebispo de La 
Paz; monsenhor Rene Fernandez Apaza, bispo de Oruro; monsenhor Ale- 
jandro Hestre, bispo-auxi1iar de Sucre e secretirio-geral da CEB. 
(Conferincia Episcopal da Bolivia). 
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Sobre Us minis de one patria destmida por lot "Golpes", el pueblo cspera an (uturo de pax cone- 
truido sobre U justicia ... 

Hoaao endereco? 
CLAMOR 

Avenida Bigienopolia 890, sola 12 
01238 - Sao Paulo, SP 

Braeil 



■ ■ . ■ i?: ''■ 
• . i .• ^ : > ■ - 

' 

" - 

■ - Mi; 

' 
^ .n «ia - stm 

Hwdt 

0 

2 3 
#)CEDIC y Kc-i^lO 11 12 13 14 15 


